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CO-industris hovedopgaver
•

Overenskomstforhandlinger

•

Fagretlige forhandlinger

•

Lønsystemer

•

Samarbejdsudvalg

•

Rådgivning og service til:
•

Tillidsrepræsentanter

•

Arbejdsmiljørepræsentanter

•

Medlemmer af samarbejdsudvalg

•

Medarbejdervalgte i A/S-bestyrelser

•

Beskæftigelse

•

Erhvervspolitik

•

Energipolitik

•

Uddannelse

•

Økonomisk og juridisk rådgivning

•

Teknologi

•

Arbejdsmiljø

•

Ydre miljø

•

Psykisk arbejdsmiljø

•

Industriens Pension

•

Internationalt arbejde

•

EU-området

•

Europæiske Samarbejdsudvalg (ESU)
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Et kartel med traditioner
CO-industri (Centralorganisationen af industriansatte i Danmark) blev dannet i 1992.
Organisationen, der er en sammenslutning af faglige organisationer til varetagelse af
fælles interesser, er stiftet som CO-Metal (Centralorganisationen af Metalarbejdere)
den 1. juli 1912 af tre fagforbund. Formålet var at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår
for medlemmerne i jern- og metalindustrien.
I dag er otte fagforbund for ansatte i industrien samlet i kartellet CO-industri, som
omfatter timelønnede samt tekniske og administrative funktionærer i industrivirksomhederne i Danmark.

CO-industri
forhandler overenskomster
CO-industri forhandler overenskomster med arbejdsgiverne i DI, Dansk Industri, for de
timelønnede og de administrative og tekniske funktionærer i industrien. Endvidere har
CO-industri overenskomst med en række virksomheder uden for DI.
Der er aftaler om lønsystemer, arbejdstid, ferie, fridage, barsel, løn under sygdom, pension, uddannelse, ansættelses- og opsigelsesregler, skiftehold og natarbejde, psykisk
arbejdsmiljø m.v.
De overordnede rammer i overenskomsterne suppleres med lokale aftaler, forhandlet af
parterne ude på virksomhederne.
Mellem overenskomstforhandlingerne yder CO-industri desuden faglig og juridisk
rådgivning ved uoverensstemmelser om overenskomsterne.

Beskæftigelse og erhvervspolitik
CO-industri tager aktivt del i den erhvervspolitiske debat for at fastholde og skabe
arbejdspladser. CO-industri er med i en række råd og udvalg, der arbejder med lovgivning og aktiviteter for beskæftigelse, erhvervsudvikling, innovation og forskning.
Sammen med arbejdsgiverne i DI er der etableret regionale industripolitiske udvalg
landet over.
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Uddannelse og samarbejde
CO-industri arbejder aktivt for, at industriarbejdernes viden og kompetencer holdes
ved lige og udvikles. Gennem Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond (IUS) og
Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er CO-industri med til en lang række
aktiviteter: Kurser, konferencer, markedsføring af erhvervsuddannelser, teknologisk
udvikling, udvikling af uddannelser og studieophold i ind- og udland.
I samarbejde med arbejdsgiverne er CO-industri gennem TekSam med til udvikling af
teknologi og samarbejde.

Arbejdsmiljø og ydre miljø
CO-industri koordinerer aktiviteter om arbejdsmiljø og ydre miljø samt bistår forbundene i konkrete sager.
Arbejdstagere og arbejdsgivere i industrien arbejder sammen om miljøindsatsen, såvel
nationalt som internationalt. Arbejdstagersidens sekretariat i Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) er placeret i CO-industri. Rådet udarbejder vejledninger og
informationsmateriale m.v. om arbejdsmiljø samt deltager i Arbejdstilsynets kampagner
og indsatser og kan rådgive ansatte og virksomheder.

Internationalt
CO-industri gør også en indsats internationalt. Blandt andet gennem samarbejdsprojekter og deltagelse i de internationale faglige sammenslutninger på metal-, kemi-,
energi-, fødevare-, industri- og tekstilområdet.
CO-industri er med til at overføre EU-direktiver til danske regler gennem aftaler mellem
organisationerne.
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Kommunikation
CO-industri udgiver CO-Magasinet, der udkommer seks gange om året. Bladet henvender sig først og fremmest til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter,
medarbejdervalgte i A/S-bestyrelser og andre med tillidshverv samt til afdelinger og
forbund.
På www.co-industri.dk får du de seneste informationer og nyheder. Her kan CO-Magasinet, pressemeddelelser, kursusarrangementer og meget mere også hentes. Desuden
kan pjecer og tryksager ses, downloades eller bestilles direkte fra hjemmesiden.
For forbund, afdelinger samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er der desuden
adgang til overenskomster, faglige voldgifter, CO-meddelelser, CO-DI-aftaler m.v. på
den lukkede del af hjemmesiden. Her finder du også en særlig A/S Service for medarbejdervalgte medlemmer af A/S-bestyrelser samt en særlig ESU Service.

CL og FU
CO-industri omfatter en række fagforbund for ansatte i industrien. Beslutningerne
træffes dels i Centralledelsen (CL), som er et repræsentantskab, og dels i Forretningsudvalget (FU).
Centralledelsen er CO-industris øverste myndighed, og medlemmerne udpeges af medlemsforbundene i henhold til CO-industris love. Centralledelsen består af 47 medlemmer, 46 fra forbundene samt CO-industris daglige leder.
Forretningsudvalgets 14 medlemmer vælges af Centralledelsen. Udvalget fungerer som
CO-industris forhandlingsudvalg i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Forretningsudvalget mødes jævnligt over hele året, og her drøftes den faglige og politiske
situation.
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Forretningsudvalget
Formand Claus Jensen, Dansk Metal
Næstformand Mads Andersen, 3F-Industri
Henrik Kjærgaard, Dansk Metal
Keld Bækkelund Hansen, Dansk Metal
Flemming Andersen, 3F-Industri
Tina Christensen, 3F-Industri
Simon Tøgern, HK/Privat
Marianne Vind Petersen, HK/Privat
Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund
Gita Grüning, Teknisk Landsforbund
Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet
Jørn Erik Nielsen, Malerforbundet
John Dybart, Serviceforbundet
Arne Sørensen, CO-industri

Centralledelsen
CO-industris fagpolitiske arbejde laves og diskuteres i en række forskellige udvalg.

Udvalgene er:
• Overenskomstudvalget
• Tillidsrepræsentantudvalget
• Miljøudvalget
• Uddannelsesudvalget
• Udvalget for ligestilling, social- og familiepolitik
• Internationalt udvalg
• Maritime udvalg
• Støberiudvalget
• Permanent lønsystemudvalg
• Industripolitisk udvalg
• Pensionsudvalg
• Organisationsudvalg
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CO-industri i tal
Medlemsforbund

Medlemstal 1.1.2013

Dansk Metal
3F-Industri
HK/Privat
Teknisk Landsforbund
Dansk El-Forbund
Blik- og Rørarbejderforbundet
Malerforbundet i Danmark
Serviceforbundet
Medlemmer totalt

85.050
94.000
30.491
8.000
6.800
600
200
169
225.310

Organisationssekretær Arne Sørensen, CO-industri
CL totalt
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CL-medlemmer
12
13
7
4
4
2
2
2

1
47
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På www.co-industri.dk kan du se mere om CO-industri:
De aktuelle medlemstal, industriens nye overenskomster, udvalg, ansatte i sekretariatet, pjecer og tryksager, CO-Magasinet
og meget andet. Desuden kan du på den lukkede del se overenskomster, faglige voldgifter og den særlige service for
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer m.m.
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